ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 310 ΛΙΣΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οη θάδνη ηαρείαο αλαθύθισζεο νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 310 ιίηξσλ:
1. Δίλαη Ιηαιηθήο θαηαζθεπήο.
2. Απνηεινύληαη από: α) ην θπξίσο ζώκα (θνξκό), β) ηελ απνζπώκελε βάζε, γ) ηνλ εζσηεξηθό
θώλν, δ) ην άλσ θαπάθη θαη ε) ην πιατλό πνξηάθη.
3. Έρνπλ ζρήκα κηθξνύ βαξειηνύ, κε θπθιηθή βάζε θαη απόιπηα ζηξνγγπιεπκέλα πιατλά
ηνηρώκαηα.
4. Τν θπξίσο ζώκα ηνπ θάδνπ είλαη εληαίν.
5. Τν ρείινο ηνπ θάδνπ, πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο, ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν
θπθιηθό ζηόκην δηακέηξνπ 44 cm, κε θαπάθη δηακέηξνπ 55 cm, πνπ αλαζεθώλεηαη εύθνια γηα ηελ
απόξξηςε ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ θαη ζηεξεώλεηαη θαιά ζην ζηόκην ηνπ θάδνπ κε δύν
εηδηθνύο ζπλδέζκνπο (κεληεζέδεο). Έηζη κπνξεί λα αλνίμεη νιόθιεξν ή θαη λα αθαηξεζεί ηειείσο
όπνηε ρξεηάδεηαη.
6. Η βάζε ηνπ θάδνπ είλαη θπθιηθνύ ζρήκαηνο, ζπκπαγήο, δηάηξεηε θαη απνζπώκελε. Γηαζέηεη
ζηελά αθηηλσηά αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Γελ επηηξέπεη ηελ είζνδν
κηθξώλ δώσλ θαη θαηνηθίδησλ.
7. Η βάζε θέξεη εζσηεξηθό (απνζπώκελν) θώλν ζην θέληξν ηεο, ύςνπο πεξίπνπ 32 cm, κε εηδηθά
αλνίγκαηα, ώζηε λα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ, θαη ζύζηεκα
anti-clog, ώζηε ηα απνξξίκκαηα λα κε θξάζζνπλ ηα αλνίγκαηα ηνπ θώλνπ.
8. Σην πιατλό ηνίρσκα, θνιιεηά ζηε βάζε ηνπ θάδνπ, ππάξρεη ζνισηό άλνηγκα κε θνπκπσηό
πνξηάθη, θακππισηνύ ζρήκαηνο, κεγίζηνπ πιάηνπο 40 cm θαη ύςνπο πεξίπνπ 35 cm, γηα ηελ
αθαίξεζε (κε θηπάξη) ησλ απνζπληεζεηκέλσλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ.
9. Οη θάδνη ηαρείαο αλαθύθισζεο νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ είλαη ηδαληθνί γηα θαηνηθίεο κε θήπν.
Δίλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ηαρεία αλαθύθισζε νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ, όπσο θινύδεο από
θξνύηα θαη ιαραληθά, θνκκέλα θιαδηά, θπηά, ρόξηα, θνπξεκέλν γξαζίδη, θύιια, ππνιείκκαηα
ηξνθώλ θιπ., ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα απνθνκίδνληαη. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ
αλαπηύζζνληαη ζην ρώκα εηζέξρνληαη κέζα ζηνπο θάδνπο θαη επηηαρύλνπλ – κε ηε βνήζεηα
ηνπ νμπγόλνπ ηεο αηκόζθαηξαο- ηε θπζηθή δηαδηθαζία αλαθύθισζεο.
10. Σπληεινύλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ κεζαλίνπ (ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά
θαη έθξεμε ζηνπο ρώξνπο ηαθήο). Βνεζνύλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο ηνπ
πδξνθόξνπ νξίδνληα από ηα ζηξαγγίζκαηα ησλ ρσκαηεξώλ, αθνύ κε ηε ηαρεία αλαθύθισζε
ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα δελ θαηαιήγνπλ ζηε ρσκαηεξή. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ κε νξγαληθά.
11. Τν πιηθό θαηαζθεπήο είλαη θπζηνινγηθά αβιαβέο, αλζεθηηθό ζηε ζήςε θαη ηε δηάβξσζε,
αλζεθηηθό ζηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, θαζώο θαη απξόζβιεην
από νμέα θαη ρεκηθέο νπζίεο.

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ:
Χσξεηηθόηεηα
Γηάκεηξνο βάζεο
Γηάκεηξνο ζηνκίνπ ξήςεο απνξ/ησλ
Σπλνιηθό ύςνο

310 ιίηξα
79 cm
44 cm
91 cm

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ & ΥΡΗΗ:
1. Τα κέξε ηνπ θάδνπ ζπλαξκνινγνύληαη εύθνια.
2. Ο θάδνο ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θη ρξήζεο ζηα ειιεληθά.
3. Οη θάδνη ηνπνζεηνύληαη ζε όξζηα ζέζε, ρσξίο θαλέλα θίλδπλν αλαηξνπήο, ζε ειηόινπζην ζεκείν
κε εύθνιε πξόζβαζε. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζε ζθιεξό, θαη όρη καιαθό, ρώκα.
4. Τν γέκηζκα ηνπ θάδνπ κε απνξξίκκαηα γίλεηαη απιά θαη πξαθηηθά κε άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ πξνο
ηα επάλσ. Τν θαπάθη, κεηά ηελ ρξήζε, επηζηξέθεη ζηελ ζέζε ηνπ κόιηο αθεζεί ειεύζεξν
θιείλνληαο ηνλ θάδν.
5. Αξρηθά, ην γέκηζκα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα γίλεη κε κηθξή πνζόηεηα από θιαδηά, άρπξα, θύιια,
ρώκα θαη νξγαληθά απνξξίκκαηα, κέρξη ν θάδνο λα γεκίζεη κε κηθξννξγαληζκνύο. Μεηά από
κεξηθέο εβδνκάδεο, ν θάδνο κπνξεί λα δερζεί νξγαληθά απνξξίκκαηα. Σην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ
πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηή πγξαζία (όρη όκσο ηόζε ώζηε λα απνξξίκκαηα λα είλαη βξεγκέλα) θαη
ν αέξαο λα κπνξεί λα θπθινθνξεί άλεηα αλάκεζα ζηα νξγαληθά απνξξίκκαηα, γηα λα
δηεπθνιύλεηαη ε απνζύλζεζή ηνπο.
6. Η αθαίξεζε ησλ απνζπληεζεηκέλσλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη όηαλ απηά έρνπλ ηελ όςε
ζθνύξνπ, καιαθνύ, αθξάηνπ ρώκαηνο θαη έληνλε νζκή. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
εμαηξεηηθό ιίπαζκα γηα ηα παξηέξηα θαη ηνπο θήπνπο.
7. Σηνλ θάδν απηό απαγνξεύεηαη λα απνθνκίδνληαη εύθιεθηεο, ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο.

ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ:
Γηα ην ζύλνιν ησλ θάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθήο ζύλζεζεο πολυαιθυλένιο, πςεινύ κνξηαθνύ
βάξνπο θαη πηέζεσο, πνπ εμαζθαιίδεη κεγάιε αληνρή θαη αθξίβεηα δηαζηάζεσλ, θαζώο επίζεο θαη
ζηαζεξό ην βάξνο ηνπ έηνηκνπ πξντόληνο.
Η ηερλνινγία θαηαζθεπήο είλαη injection moulding.
Τν πιηθό θαηαζθεπήο είλαη θπζηνινγηθά αβιαβέο, αλζεθηηθό ζηε ζήςε θαη ηε δηάβξσζε,
αλζεθηηθό ζηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, θαζώο ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία.

ΔΙΑΚΡΙΕΙ:
Δπηιέρηεθε σο εμαηξεηηθό πξντόλ ζρεδίαζεο από ην Permanent Design Observatory θαη
δηαθξίζεθε σο πξντόλ πςειήο πνηόηεηαο από ην ADI Design

